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Har arbetat som journalist och föreläsare sedan 
2007 med särskilt fokus på Afrika. Hennes repor-
tage publiceras i flera av Nordens ledande medier. 
Anna Roxvall har tilldelats ett flertal priser för sitt 
journalistiska arbete, bla Röda Korsets journalist-

pris, Publishingpriset och Nils Hornerpriset för sin rapportering 
från utrikesbevakningens glömda områden. 
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med fokus på utrikesrapportering. Under åren har 
Johan Persson bland annat tilldelats Röda Korsets 
journalistpris, Publishingpriset, Publicistklub-
bens pris till minne av Anna Politkovskaja och 

Reportrar utan gränsers Pressfrihetspris. 2013 blev Johan  
Persson Augustprisnominerad för boken 438 dagar.  
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I LÄCKANDE GUMMIBÅTAR och murkna fiskeskutor lyckades mer 
än en miljon människor ta sig över Medelhavet till Europa under 
flyktingkrisens år 2015. Fyra år senare anlände bara drygt 110 000 
personer och EU-ledare utropade triumferande krisen över. Men 
vad döljer sig bakom de låga siffrorna och talet om framgång?

ANNA ROXVALL OCH JOHAN PERSSON reser i den europeiska migra-
tionspolitikens spår genom Afrika, där auktoritära regimer 
anlitas som gränskontrollanter, bistånd byts mot migrations-
bekämpning och liv och död bleknar bort ur statistiken. Vi får 
följa människorna som korsar förrädiska öknar, frontlinjer och 
stormiga hav för att ta sig till Europa. Vi får också möta gräns-
bevakare, hänsynslösa krigsherrar och pressade beslutsfattare. 
De första är fast beslutna att nå fram, de senare fast beslutna att 
stoppa dem – till varje pris.

TILL VARJE PRIS är den tredje delen i en reportageserie som  
skildrar människor och platser långt bortom mediernas  
strålkastarljus. Tidigare delar i serien är Burundi Inifrån (2017)  
och Att svika ett folk (2018).

FORMATET ÄR HELT NYTT – en hybrid mellan den klassiska repor-
tageboken och det snabbare nyhetsmagasinet, med lika stort 
fokus på bild som på text.
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Fem år efter  
den så kallade  
flykting krisen är  
Till Varje pris ett  
högaktuellt repor- 
tage om en av en  
av vår tids mest  
brännande frågor:  
migrationen.  

Anna Roxvall och 
Johan Persson skildrar 
spelet bakom de strypta 
migrantströmmarna och 
låter oss komma nära 
några av dem som ingen 
vill kännas vid.
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